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LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on direktiivi vastuvõtmise poolt ja toetab täielikult selle eesmärke. 
Meetmete ja karistuste, sealhulgas kriminaalkaristuste kehtestamine selleks, et heidutada 
tööandjaid andmast tööd ELis ebaseaduslikult elavatele isikutele mitte ainult ei aita võidelda 
ebaseadusliku sisserändega, vaid võimaldab edendada turukeskset ausat konkurentsi ning 
tugevdada kaudselt iga töötaja õigust korralikele ja inimväärsetele töötingimustele.

Suur osa ebaseaduslikult sisserännanud isikutest töötab põllumajandussektoris, rahuldades 
selle vajadusi enamasti hooajaliste töötajate järele, tehes töid, mida Euroopa kodanikud 
enamasti teha ei taha (näiteks tomatite korjamine Itaalias). Väljastpoolt ühendust pärit 
töötajad võetakse tavaliselt tööle lühikeseks, et mitte öelda väga lühikeseks perioodiks (üks 
põllumajandusettevõte võib palgata samu töötajaid mitmeteks lühiajalisteks perioodideks).

Arvamuse koostaja pakutavad muudatusettepanekud on peamiselt seotud sellega, et on palju 
töötajaid, kellel pole nõuetekohast luba ja kelle töösuhe on väga lühiajaline, samuti teeb 
arvamuse koostaja üldisi muudatusettepanekuid, mille eesmärk on kaitsta töötajaid liigse 
bürokraatia eest.

Eelkõige nõustub arvamuse koostaja sellega, et on igati põhjendatud nõuda tööandjailt 
töötajatele maksmata jäänud töötasu väljamaksmist ning sellelt sotsiaalkindlustusmaksete ja 
maksude tasumist. Siiski leiab arvamuse koostaja, et juhul, kui maksmata summade 
sissenõudmine toimuks automaatselt, koheldaks ebaseaduslikke sisserändajaid ja EList pärit 
töötajaid seaduse silmis erinevalt, ehkki sellisele vahetegemisele ei ole mingit põhjendust. On 
raske mõista, miks peaks töösuhet, mille puhul on üheks pooleks ebaseaduslikud 
sisserändajad, käsitlema teiste eeskirjade kui tööõiguse alusel, mille kohaselt kehtib üldine 
nõude esitamisel põhimõte, et töötaja on see, kes nõuab kohtu kaudu oma õiguste tagamist.

Samuti võib tuua kaasa ebavõrdse kohtlemise – seekord seoses ebaseaduslikult tööle võetud 
ELi töötajatega – eeldus, et töösuhe kestab keskmiselt vähemalt kuus kuud. Sel viisil loodaks 
olukord, kus tööandjale tekib kohustus tõendada, et asjaomane töötaja on võetud tööle 
lühemaks perioodiks kui kuus kuud. Vastupidine tõendamine oleks tööandjatele eriti raske 
(lihtsam on tõestada, et midagi on aset leidnud, kui seda, et seda aset leidnud ei ole) ja 
kujutaks endast täielikult ebaproportsionaalset lisakaristust, võttes arvesse tunnistajate 
kinnitusi, et töösuhte keskmine kestus põllumajandussektoris on ligikaudu 40 päeva. Lisaks 
julgustaks selline lähtekoht väljastpoolt ühendust pärit inimeste ebaseaduslikku sisserännet, 
kuna viimaseid meelitaks asjaolu, et nad saavad igal juhul vähemalt kuue kuu tasu, isegi kui 
nad töötavad ainult mõne päeva.

Lõpuks tuleks arvamuse koostaja meelest anda liikmesriikidele keeldude suhtes suurem 
tegutsemisvabadus, et võimaldada neil paremini arvestada iga sektori eripära ja selliste 
keeldude tagajärgi, sealhulgas sotsiaalseid tagajärgi.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja
siseasjade komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 4 lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid kohustavad tööandjaid, 
kes tegelevad äritegevusega või kes on 
juriidilised isikud, teavitama liikmesriikide 
määratud pädevaid ametiasutusi nii 
kolmanda riigi kodaniku tööle võtmisest 
kui ka töösuhte lõpetamist hiljemalt ühe 
nädala jooksul.

2. Liikmesriigid kohustavad tööandjaid, 
kes tegelevad äritegevusega või kes on 
juriidilised isikud, teavitama liikmesriikide 
määratud pädevaid ametiasutusi nii 
kolmanda riigi kodaniku tööle võtmisest 
kui ka töösuhte lõpetamist hiljemalt ühe 
nädala jooksul. Kui liikmesriigi õiguses on 
juba sätestatud tööandja kohustus teatada 
pädevale riiklikule asutusele töösuhte 
alustamisest ja/või sellega seonduvatest 
asjaoludest, tuleb kolmanda riigi 
kodaniku töölevõtmisest teatada sama 
ametiasutuse juures.

Or. it

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2a. Liikmesriigid võtavad igal juhul 
meetmeid, et tagada piisav koostöö ja 
teabevahetus erinevate asjassepuutuvate 
ametiasutuste vahel.

Or. it
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Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 6 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) iga ebaseaduslikult töötava kolmanda 
riigi kodaniku tagasisaatmise kulude 
tasumist, kui kolmanda riigi kodanik 
saadetakse tagasi.

(b) iga ebaseaduslikult töötava kolmanda 
riigi kodaniku tagasisaatmise kulude 
tasumist, kui kolmanda riigi kodanik, kes 
on värvatud ja liikmesriiki toodud selleks, 
et teda ebaseaduslikult tööle võtta,
saadetakse tagasi.

Or. it

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 7 lõike 2 punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kehtestavad liikmesriigid 
mehhanismid, millega tagatakse, et 
menetlus maksmata jäänud töötasu 
väljanõudmiseks algatatakse 
automaatselt, ilma et kolmanda riigi 
kodanikul oleks vaja esitada sellekohane 
taotlus;

(a) astuvad liikmesriigid vajalikke samme 
tagamaks, et ebaseaduslikult liikmesriigis 
viibival kolmanda riigi kodanikul oleks 
kooskõlas asjaomaste siseriiklike sätetega 
võimalik maksmata jäänud töötasu välja 
nõuda;

Or. it

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 7 lõike 2 punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) näevad liikmesriigid ette, et eeldatav 
töösuhe kestab vähemalt kuus kuud, välja 
arvatud juhul, kui tööandja suudab 
tõendada teisiti.

välja jäetud
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Or. it

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 7 lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Artikli 10 lõike 1 punktis c sätestatud 
kuritegude puhul võtavad liikmesriigid 
vajalikke meetmeid tagamaks, et 
tagasisaatmisotsuse elluviimine lükatakse 
edasi nii kauaks, kuni kolmanda riigi 
kodanikule on lõike 1 punkti a kohaselt 
välja makstud saadaolev töötasu.

välja jäetud

Or. it

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 8 sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et tööandja suhtes, kes tegeleb 
äritegevusega, võib vajaduse korral
kohaldada järgmisi meetmeid:

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
tagamaks, et tööandja suhtes, kes tegeleb 
äritegevusega, võib raskemate ja eriti 
raskete juhtumite korral kohaldada 
vähemalt ühte järgmistest meetmetest:

Or. it

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikli 9 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhul kui tööandja on alltöövõtja, 
tagavad liikmesriigid, et peatöövõtja ja 

1. Juhul kui tööandja on alltöövõtja, 
tagavad liikmesriigid, et tööd andev
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vahealltöövõtjad on kohustatud maksma: alltöövõtja ja tema tööandja on kohustatud 
maksma:

Or. it
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